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ÚTDRÁTTUR 

Gerð var eigindleg rannsókn sem byggir á viðtölum við fimm farsæla stjórnendur með 

verkfræðimenntun. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig samskiptastíll 

kynjanna er ólíkur á vinnustað með tilliti til hvaða afleiðingar það hefur á líðan starfsfólks og 

möguleika til aukins frama. 

Í svörum viðmælenda má greina að kyn hefur mikil áhrif á samskipti á vinnustað og 

viðmælendur virðast öll nokkuð sammála um hvaða eiginleikar það eru sem mótast hvað mest af 

kyni. Allir viðmælendur sýndu fram á sterk einkenni sem eignuð eru gagnstæðu kyni samkvæmt 

staðalímyndum en ekki þykir ólíklegt að sú staðreynd hafi aðstoðað þau við að komast áfram í 

atvinnulífinu. Sem dæmi tala konurnar um mikilvægi sjálfstrausts, staðfestu og ákveðni á meðan 

karlmennirnir tala um mikilvægi góðra samskipta. Samkvæmt skilgreiningum á staðalímyndum 

eru konur taldar fremri karlmönnum í samskiptum og karlmenn fremri í ákveðni og sjálfstrausti. 

Niðurstaða minnar rannsóknar er sú að mikilvægt er að brjótast undan staðalímyndum til að njóta 

aukins starfsframa þó það hafi neikvæðar félagslegar afleiðingar í för með sér, þá sérstaklega 

fyrir konur. Dæmi um slíkt má einnig sjá í svörum viðmælenda og fræðilegum heimildum. Fjöldi 

rannsókna sýnir fram á að konur þurfi að velja á milli þess að vera álitnar hæfar í starfi og 

tileinka sér karllæga eiginleika eða vera álitnar viðkunnanlegar með því að gangast við 

kvenlegum eiginleikum samkvæmt staðalímyndum. 
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INNGANGUR 

Strax á fyrstu árum barns eru kynin mótuð af samfélaginu með fyrirmyndum á borð við 

ósjálfbjarga prinsessur í óþægilegum kjólum og stælta ofurhuga sem aldrei kikna undan álaginu. 

Vissulega hafa kynbundnar staðalímyndir sem þessar átt undir högg að sækja síðustu ár en langt 

er í land með að dulin og oft ómeðvituð skilaboð um hvernig kynin skuli hegða sér verði hrakin 

burt. Vinnustaðir eru þar engin undantekning. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og ómeðvitað 

verða kynbundnar staðalímyndir hluti af hinu daglega lífi. Algengar hugmyndir um kvenlega 

eiginleika hljóða gjarnan upp á að konur séu bóngóðar, smámunasamar, tilfinningaríkar, 

umhyggjusamar og mjúkar í samskiptum. Karlmenn eru álitnir sjálfstæðari, árásargjarnir, 

hugrakkir, ákveðnir, metnaðarfullir og staðfastir. Flestir vita að þessar alhæfingar eru langt frá 

því að vera algildar en þó lifa þær góðu lífi. Hvernig má það vera?  

Jú, það er nefnilega auðveldara að fylgja staðalímyndum en að brjóta þær. Hvort sem það er gert 

ánægjunnar vegna, af vana eða til að forðast aðkast vegna frávika þá heyrir það til undantekninga 

ef fólk brýst undan viðjum vanans og staðalímyndanna (Wade, Ferree, 2015). Til dæmis getur 

drengur í kjól orðið fyrir aðkasti vegna brots á staðalímyndum drengja og stúlka upplifað ánægju 

við að klæða sig kvenlega og vera með slaufu í hárinu því þá fær hún hrós. 

Staðalímyndir setja sitt mark á samskipti og væntinga til fólks. Samkvæmt mínum athugunum 

hefur ekki verið kannað sérstaklega hérlendis hvernig kynbundinn samskiptastíll hefur áhrif á 

vinnustaði. Í kjölfar #Metoo byltingarinnar hafa óeðlileg samskipti á vinnustöðum fengið mikla 

athygli án þess að athyglinni sé beint að því sérstaklega hvað eðlileg og góð samskipti eru til að 

byrja með. 

Hér verður leitast við að svara spurningunni: Hvernig skiptir kyn máli í samskiptastíl þegar horft 

er til samskipta á vinnustað? Til að varpa ljósi á stöðu samskipta innan íslenskra fyrirtækja var 

framkvæmd eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala til að öðlast sýn inn í samskipti á 

vinnustöðum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fanga tíðarandann og samskipti kynja á vinnustöðum á Íslandi 

með það fyrir augum að kanna hvort annað kynið sé færara í samskiptum en hitt og hvort 

sértækir eiginleikar tilheyri þeim stjórnendum er standa framarlega í samskiptafærni. 

Umfjöllunarefni verkefnisins er þarft og þá sérstaklega hérlendis þar sem lítið sem ekkert er til af 

samtímaheimildum um samskipti eftir kynjum á vinnustað sem ekki er tengt beinu einelti eða 

kynferðislegri áreitni. Það sem þó er til tekur ekki á samskiptastílnum sem slíkum. 

Virðissköpunin liggur því fyrst og fremst í upplýsingagildinu sem slíkt efni hefur og um leið 

mikilvægi þess að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi óháð kyni. Niðurstöðum verkefnisins er 

ætlað að vekja stjórnendur til umhugsunar um ábyrgð sína við að móta samskiptastíl og -stefnu 

sem ýtir undir jafnrétti og vellíðan sem leiða ætti til aukinna afkasta og minni starfsmannaveltu. 

Með auknu vægi verkefnastjórnunar og verkefnavinnu í fyrirtækjum skiptir enn meira máli að 

starfsmenn með ólíkan bakgrunn geti unnið hratt og vel saman (Powell, Graves, 2003). Í flestum 

slíkum teymum er hóp-dýnamík stór þáttur í afköstum og velgengni teymisins. Þar skipta 

samskipti sköpum þó dagsdaglega sé þeim ekki gefinn mikill gaumur eða rýnt í hvað mætti betur 

fara.  
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FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla verður leitast við að gefa yfirsýn yfir fræðilegar heimildir sem tengjast 

samskiptum kynjanna á vinnustað og kenningum í kynjafræði. Töluvert er til af erlendu efni um 

samskipti kynjanna á vinnustað en margt af því er nokkuð gamalt og mestmegnis skrifað af 

konum, sem skekkir myndina. Töluvert er til af rituðu efni um bandarískan vinnumarkað og 

samskipti þar í landi en allmikill munur virðist vera á íslenskri vinnustaðamenningu og þeirri 

bandarísku, meðal annars vegna ólíkra reglna um fæðingarorlof. Algengt er að bandarískar konur 

taki aðeins nokkrar vikur eða hámark 3 mánuði í ólaunað fæðingarorlof samkvæmt bandarískri 

reglugerð (e. Family and Medical Leave Act, nr 103-3/1993). 

Flestir sem skrifa um málefnið telja fram mikilvægi þess að konur séu virkar í stjórnunarstöðum í 

atvinnulífinu því þær hafi aðra kosti en karlmenn og er samskiptastíll þar stórt atriði. Erfitt getur 

reynst að átta sig á hvort fagna eigi muninum á samskiptastíl kynjanna eða fordæma hann. Það er 

vitað mál að kynin eru ekki eins en eru þau það ólík að hægt sé að eigna þeim sértæka kosti á 

vinnustað? Ef aðeins er horft til fjárhagslegs ávinnings er vænlegra að ráða fleiri konur í stjórnir 

fyrirtækja þar sem rannsóknir sýna að fyrirtæki með að lágmarki eina konu í stjórn standa sig 

betur fjárhagslega (Lagerberg, 2015). Í því samhengi er gjarnan nefnt að þær séu til dæmis 

útsjónarsamar, smámunasamar og áhættufælnar. Vilja konur láta eigna sér slíka eiginleika til 

frambúðar? Eiginleika sem tilheyra kynbundnum staðalímyndum. 

 

Staðalímyndir og mótun kynjanna 

 

Ein af fyrstu kenningum kynjafræðinnar er einföld. Karlar og konur eru mjög ólík, svo ólík að 

það var lengi vel talað um andstæður (e. The opposite sex) sem gefur til kynna að það sem sé 

ríkjandi hjá einu kyninu sé víkjandi hjá hinu. Einföld kenning – og einfaldlega röng. Eitt er að 

vera ekki eins en annað að vera andstæður. Til dæmis eiga kynin mun meira sameiginlegt 

líkamlega en ekki (Wade, Ferree, 2015). 

Kyn einstaklinga hefur vissulega lífstíðaráhrif þar sem aðgreining og aðskilnaður kynjanna er 

upprunninn og viðhaldið í samfélaginu þar sem mismunandi væntingar eru gerðar til drengja og 

stúlkna (Archer og Lloyd, 2002). Upprunalega er hugmyndin um ólík persónuleikaeinkenni karls 

og konu komin frá þeim líffræðilega mun að konur fæða börn, veita þeim næringu og annast þau, 

svo það fellur í hlut karlmannsins að sjá fyrir fjölskyldunni og vernda hana. Því sé líkami hans 

sterkbyggðari og hugur hans einbeittur hvað varðar samkeppni við aðra menn. Samkvæmt 

skrifum Archer og Lloyd (2002) eru karlmenn einnig árásargjarnari en konur og eru mun oftar 

gerendur í líkamlegu ofbeldi og beita þá gjarnan órökréttri hugsun og tilfinningahita. 

Eiginleikum sem staðalímyndir hafa þó eignað konum og skrifað á hormónastarfsemi þeirra. 

Staðalímyndir eru ákaflega lífseigar og virðast lítið sem ekkert breytast þó umheimurinn breytist, 

styrjaldir geysi og nýjar kynslóðir vaxi upp (Wade, Ferree, 2015). Litlar stúlkur vilja enn vera 

prinsessur og börn velja sér gjarnan leikföng og fatnað eftir kyni. Kynbundnar kröfur fylgja 

börnum alla ævi og er vinnustaðurinn þar engin undantekning. 
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Kynbundnar kröfur á vinnustað eru bæði ómeðvitaðar og meðvitaðar, samkvæmt rannsóknum. 

Alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið McKinsey&Company hefur markvisst kannað stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði frá árinu 2007. Í yfirlitsgrein sem fyrirtækið birti í mars 2018 með niðurstöðum 

byggðum á 10 ára rannsóknum þeirra er athygli vakin á ómeðvitaðri hlutdrægni gegn konum á 

vinnustað. Þar kemur fram að karlmenn eru fremur ráðnir vegna möguleika sem þeir sýna í starfi 

en konur vegna fyrri afreka. Þar að auki fái konur minni viðurkenningu fyrir vel unnin störf og 

meiri gagnrýni fyrir mistök. Þær séu því síður ákveðnar á vinnustað og gera minna úr afrekum 

sínum (Devillard ofl, 2018). 

Í þessum fullyrðingum skjóta vissulega upp kollinum staðalímyndir og staðhæfingar en 

McKinsey&Company bendir á að fyrirtækið sé meðvitað um þá áhættu að rannsóknir þess á 

leiðtogahegðun geti verið túlkaðar sem leiðir til að fella kynin undir staðalímyndir. Þegar 

fyrirtækið hóf rannsóknir á árum áður, lögðu konur áherslu á að þær væru ekki öðruvísi 

starfsmenn en karlmenn. Nú fagnar fyrirtækjaheimurinn hins vegar fjölbreytileika og viðurkennir 

virði mismunandi sjónarhorna, bakgrunns, reynslu og leiðtogastíls (The McKinsey Quarterly, 

2018). 

Konur eru því hægt og bítandi að verða eftirsóttari sem starfsmenn og stjórnendur, ekki síst með 

áherslu á að samsettum teymum af báðum kynjum vegni betur (McKinsey, Women matter, 

2017). En launin fylgja ekki. Þrátt fyrir innleiðingu kynjakvóta í fyrirtækjastjórnir og auknar 

vinsældir jafnlaunavottunnar er staðan sú að konur hérlendis eru með 16,1 % lægri laun en karlar 

(Hagstofan, 2016). Það hefur að öllum líkindum áhrif á sjálfsmyndina og öll samskipti 

einstaklings að vita að þjóðfélagið metur kynin ekki að jöfnu. En hvað er til ráða? Þurfa konur að 

eigna sér karllæga eiginleika til að komast áfram? Og karlar að þjálfa tilfinningagreind og temja 

sér mýkri samskiptahætti til að vera álitnir viðkunnanlegir í breyttri fyrirtækjamenningu? 

Hugmyndir um staðalímyndir kveða á um mismunandi samskiptastíl kvenna og karla. Í hinum 

ýmsu heimildum um eftirsóknarverðan og árangursríkan stjórnunarstíl og þeim samskiptum sem 

honum fylgir er mikið lagt upp úr karllægum staðalímyndum (Shein og Muller, 1992, Shein, 

2001, Tinsley o.fl., 2009). 

Í sögulegu samhengi á þessi kenning, að karlmenn séu ákjósanlegri til að taka ákvarðanir, ekki 

langt að sækja. Feðraveldið lifir enn víða um heim þó vestræn samfélög viðurkenni að konur geti 

tekið sínar ákvarðanir sjálfar og séu ekki lengur álitnar eign föður, elsta bróður eða eiginmanns 

(Wafe og Ferree 2015). Það er því ekki óeðlilegt í sögulegu samhengi að einkenni stjórnenda 

sem njóta velgengni séu karllæg, þar sem þeir hafa verið handhafar valds og stjórnunarstarfa frá 

örófi alda og samanburðurinn við árangur kvenna í stjórnunarstöfum aðeins dropi í haf 

ævagamalla hefða og kúgunar. 

Eiginleikar sem þykja einkennandi fyrir farsæla karlkynsstjórnendur og tilheyra karlkyns 

staðalímyndum eru meðal annars sjálfstæði, sjálfstraust, staðfesta og vald (Schein og 

Muller,1992, Schein, 2001). Háskólaprófessorinn Catherine H. Tinsley hefur í félagi við fleiri 

fræðimenn rannsakað stöðu kvenna á atvinnumarkaðnum í Bandaríkjunum með áherslu á 

samskipti og staðalímyndir. Rannsóknir hennar benda til þess að konur sem sýna áðurnefnda 

karllæga eiginleika njóti ekki sama árangurs og karlmenn. Ástæðan sé sú að þær brjóti á 

staðalímyndum kvenna með slíkri hegðun, sem bakar þeim óvild. Konur þurfi því að velja hvort 

þær vilji vera vel liðnar á vinnustað eða vera álitnar hæfar í starfi. Vilji kona vera álitin 
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viðkunnanleg þarf hún því að leika staðlað hlutverk sitt og sýna umhyggjusemi, samstarfsvilja og 

móðurlega eiginleika. En vilji hún sýna fram á hæfni í starfi er vissara að tileinka sér staðlaða 

karllæga eiginleika (Tinsley o.fl., 2009). 

Þetta hljómar galið en fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að með því að temja sér eiginleika á 

borð við sjálfstraust og staðfestu að hætti karllægra staðalímynda dvína vinsældir kvenna á 

vinnustað hratt. Því farsælli sem konur eru í starfi, því minna viðkunnanlegar eru þær álitnar af 

báðum kynjum - ólíkt karlmönnum (Powell, Graves, 2003). Í rannsókn Tinsley frá árinu 2008 

var notast við sýnidæmi á myndbandi þar sem kvenkyns fjármálastjóri var sýnd fara frá 

aðkallandi verkefni í vinnu til að sinna veiku barni. Sama dæmi var svo sýnt öðrum 

þátttakendum þar sem fjármálastjórinn ákvað að vera áfram í vinnunni í stað þess að sinna 

barninu. Einnig var þátttakendum sýnd sömu dæmi með karlkyns fjármálastjóra. Áhorfendur 

myndbandsins voru beðnir um að svara fjölda spurninga sem mældu hæfni og hversu 

viðkunnanlegir fjármálastjórarnir þóttu. Sama hegðun vakti mjög ólík viðbrögð hjá áhorfendum 

eftir því hvort kynið var á skjánum. Kvenkyns fjármálastjórinn var álitin hæf en óviðkunnanleg 

ef hún fór ekki að sinna barninu. Ef hún fór að sinna barninu var hún álitin óhæf en 

viðkunnanleg. Karlmaðurinn var álitinn nokkuð viðkunnanlegur og nokkuð hæfur óháð því hvort 

hann fór að sinna barninu eða ekki. Þessar niðurstöður sýna fram á mikla fyrirstöðu fyrir konur á 

vinnustað vilji þær bæði vera álitnar starfi sínu vaxnar og viðkunnanlegar (Tinsley o.fl., 2008). 

Um leið örlar á mótsögn þar sem fjöldi rannsókna og kenninga sýna fram á einmitt hversu 

mikilvægir þessir kvenlegu eiginleikar eru í dag í fyrirtækjamenningu sem leggur áherslu á 

kynblönduð teymi. Blaðakonan og fjármálaráðgjafinn Sue Hayward segir að með breyttri 

fyrirtækjamenningu séu kvenlegir kostir á borð við samskiptahæfni og uppbyggingu teyma sífellt 

mikilvægari sem geti leitt til þess að „karlakarlar” eigi erfitt uppdráttar um leið og hefðbundin 

karllæg fyrirtækjaveldi hrynji (2005). 

Heidi/Howard rannsóknin er annað dæmi um hvernig konur þurfa að hafa mun meira fyrir 

félagslegri stöðu sinni á vinnustað en karlmenn. Sú rannsókn gekk út á að nemendur lásu dæmi 

um Heidi Roizen, farsæla kaupsýslukonu í Silicon Valley. Helmingur bekkjarins fékk sama 

dæmið með einni breytu, nafni Heidi var breytt í Howard. Niðurstaðan var sú að nemendur mátu 

Heidi og Howard jafn hæf enda alveg sama dæmið að nafninu undanskildu, en völdu Howard 

sem ákjósanlegri samstarfsmann þar sem Heidi var álitin sjálfselsk og „ekki þess konar 

manneskja sem þú myndir vilja ráða eða vinna fyrir.” (McGinn, Tempest, 2000). 

Sheryl Sandberg, framkvæmdastjóri Facebook og höfundur metsölubókarinnar Lean In, lýsir því 

í bók sinni hvernig hún sjálf gerðist sek um að gangast við staðalímyndum kvenna til að vera 

álitin viðkunnanleg meðal samstarfsfélaga sinna. Mark Zuckerberg, stofnandi fyrirtækisins og 

yfirmaður hennar þar, hafði orð á því í fyrsta frammistöðusamtali þeirra að ef hún ætlaði sér að 

þóknast öllum kæmi hún engu í verk. Sandberg viðurkenndi í kjölfarið að hann hafi haft rétt fyrir 

sér og að allir verði að venjast kvenkyns stjórnendum, ekki síst þeir sjálfir (Sandberg ofl, 2013). 

Þessi frásögn styður þá kenningu að konum finnist þær bera ábyrgð á samskiptum á vinnustað í 

mun meiri mæli en karlmenn. Í meistararitgerð Sigrúnar Fjeldsted Sveinsdóttur er að finna 

rannsókn sem ætlað var að kanna reynslu kvenna og karla af þeirra fyrstu launasamningum og 

ráðningarviðtölum eftir grunnnám í háskóla. Þar kemur fram að konum finnst þær bera ábyrgð á 

að halda samskiptum góðum á vinnustað. Þær leituðust við að uppfylla staðalímyndir kvenna 

með því að vera umhyggjusamar, vingjarnlegar og samvinnuþýðar, oft á kostnað þess að sækjast 
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eftir hærri launum. Konurnar óttuðust að auknar kröfur þeirra gætu skaðað samskipti við 

samstarfsfólk og yfirmenn og þær yrðu í kjölfarið álitnar frekar eða ánægðar með sig. Samskipti 

á vinnustað voru því hindrun fyrir konur í að krefjast hærri launa en karlar sáu samskipti og 

kunningsskap sem kost (2015). 

 

„Hugsið stjórnandi, hugsið karlmaður“ 

 

Hugtakið „hugsið stjórnandi, hugsið karlmaður“ virðist enn vera við lýði en þeirri hugmynd var 

fyrst kastað fram af Virginiu Schein í upphafi áttunda áratugarins í kjölfar rannsókna hennar á 

sálfræðilegum fyrirstöðum hvað varðar framgang kvenna í atvinnulífinu. Rannsóknin hefur verið 

endurframkvæmd víða um heim til dæmis í Japan, Þýskalandi og Bretlandi hátt í 20 árum síðar 

með sama árangri hjá karlmönnum. Hugsun kvenna hafði breyst í Bandaríkjunum, þær sáu ekki 

lengur stjórnanda fyrst og fremst sem karlmann en svör karlkynsþátttakenda öskruðu enn „hugsið 

stjórnandi, hugsið karlmaður“ í öllum þeim löndum er rannsóknin fór fram í. (Schein, 2001). 

Á sömu nótum má horfa til rannsóknar Heilman og félaga frá 1989 á svörum 268 stjórnenda af 

báðum kynjum. Sú rannsókn gaf einnig til kynna að flestir karlmenn tengi yfirmannastöðu við 

sitt eigið kyn. Þegar sömu karlmenn voru beðnir um að bera saman kvenkynsstjórnendur og 

karlkynsstjórnendur lýstu þeir kvenkynsstjórnendum sem bitrum, þrætugjörnum, öfundsjúkum 

og uppteknum af þörf fyrir vald og afrek. Þessi lýsing samræmist orðanotkuninni tík (e. bitch) að 

mati rannsakenda, orðalag sem oft er notað til þess að lýsa háttsettum og valdamiklum konum 

(Heilman o.fl. 1989). Á jákvæðari nótum komu einnig fram persónueinkenni í rannsókninni sem 

þóttu einkenna farsæla stjórnendur og áttu fremur við um konur. Voru þar nefnd einkenni á borð 

við hugmyndaauðgi, forvitni, hjálpsemi og samkennd. Listinn yfir karllæg einkenni sem þóttu 

líklegri til að einkenna farsæla stjórnendur var mun lengri og innihélt  einkenni á borð við 

tilfinningalega stöðugur, beinskeyttur og ævintýragjarn. Þessi rannsókn er vissulega frá 1989 en 

var þar áður framkvæmd 1973 með afgerandi litlum mun á niðurstöðum. 

Það var ekki fyrr en á síðasta ári að konur í Bandaríkjunum sögðust ekki lengur kjósa að vinna 

frekar fyrir karlkyns yfirmann. Árið 1982 hóf rannsóknarfyrirtækið Gallup að kanna hvort 

Bandaríkjamenn og -konur kysu frekar að starfa fyrir karlkyns eða kvenkyns yfirmann. 

Niðurstöður könnunar sem fyrirtækið birti í nóvember 2017 sýnir að í fyrsta skipti frá upphafi 

kannananna kýs fólk ekki lengur að starfa fyrir karlmann frekar en konu (Gallup, 2017). Athugið 

að meirihluti kvenna kaus fram að því að starfa frekar fyrir karlkyns yfirmann. Niðurstöðurnar 

frá 2017 sýna að kyn yfirmanns skiptir almennt ekki eins miklu máli og áður. 55% 

Bandaríkjamanna og -kvenna segjast ekki taka annað kynið fram yfir hitt samkvæmt könnuninni 

en konur undir 50 ára aldri vilja þó frekar kvenkyns yfirmann en þær eldri. 
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Samskipti sama kyns á vinnustað 

 

Konur virðast ekki gefa kynsystrum sínum afslátt í samskiptum á vinnustað og eru ekki síður en 

karlmenn dómharðar í garð þeirra fyrir að tileinka sér fyrrnefnda karllæga eiginleika á leið sinni 

upp metorðastigann. Hin gamla og gleðisnauða tugga, „Konur eru konum verstar”, virðist ekki 

vera úr lausu lofti gripin þó djúpt sé á ástæðunni og hún margþætt. Rannsókn á einelti á 

vinnustöðum í Bandaríkjunum árið 2017 leiddi í ljós að karlmenn leggja kynin nánast jafnt í 

einelti en konur leggja frekar aðrar konur í einelti eða í um 70% tilvika (Namie, 2017). 

Getur verið að konur ætlist ómeðvitað til meira af kynsystrum sínum? Eða sjái þær sem 

raunhæfari keppninaut í stað karlmannanna á vinnustaðnum? 

Rannsóknir sýna að konur sem eru einu konurnar í stjórnendateymi eru ólíklegri til að aðstoða 

kynsystur sínar við að komast á sama stað. Þessi tilhneiging er kölluð 

Drottningarbýfluguheilkennið (e. Queen bee syndrome). Samkvæmt rannsóknum upplifa þær 

ógn við tilhugsunina um aðra konu á stjórnendastigi. Sú nýja gæti staðið sig betur eða staðið sig 

mun verr og kastað rýrð á konur almennt (Duguid, 2011). Konur virðast einnig eiga erfitt með að 

gera sér grein fyrir hegðun sinni og að þær mismuni konum á þeim forsendum að þær séu konur. 

Slík mismunun fer mun verr með konur en mismunun af hálfu karlmanna sökum þess hversu 

erfitt er að benda á hana afþví að kona er almennt talin ólíklegri en karlmaður til að halda aftur af 

kynsystrum sínum (Ellemers o.fl., 2004). 

Algengar hugmyndir um kynin benda til þess að sökum líkamlegra yfirburða karlmanna séu þeir 

fljótari að grípa til hnefanna ef þeir eru ósáttir en konur hafi lært að fara aðrar og ósýnilegri leiðir 

í að koma óánægju sinni á framfæri. Það þýðir þó ekki að karlmenn séu endilega árásargjarnari 

þar sem konur nýta sér gjarnan yfirburðar samskiptahætti sína sem leið fyrir árásargirni (Powell, 

Graves 2003). Archer og Lloyd (2002) benda á tvær meginleiðir sem konur nota til að finna 

árásargirni sinni farveg. Annars vegar sem áhrifavaldar með því að espa karlmenn upp í ofbeldi 

og hins vegar séu konur öflugri í að dreifa sögusögnum og sniðganga fólk sem form af andlegu 

ofbeldi. Út frá sögulegu samhengi hefur konum að öllum líkindum verið umhugað um að vernda 

sig gegn líkamlegu ofbeldi til þess að geta annast börn sín. Þær velji því frekar andlegar árásir í 

stað líkamlegra (Campbell 1999). Í eldri rannsókn Campbell (1995) er því einnig haldið fram að 

makavalið sé hluti af þróun ofbeldisforms ungra kvenna þar sem samkeppnin móti þær með 

tryggingu maka í huga. 

Mótun kynjanna er því almennt mjög ólík frá fyrsta degi hvort sem það er meðvitað hjá 

foreldrum eða ekki. Svo virðist sem mun meira sé lagt upp úr samkennd hjá stúlkubörnum en 

drengjum. Drengjum og karlmönnum er kennt að „harka af sér” og bæla niður samkennd sem 

leiðir af sér ofurkarlmennsku (e. hypermasculine) sem veldur heilsuspillandi hegðun (Wade, 

Ferree, 2015). Með heilsuspillandi hegðun er átt við að karlmenn eru mun líklegri til að stunda 

áhættusama hegðun svo sem að misnota áfengi og fíkniefni, setja ekki á sig öryggisbelti, stunda 

ofsaakstur og hundsa öryggisreglur. Þeir eru einnig þrisvar sinnum líklegri til að deyja í bílslysi 

og mun ólíklegri til að leita sér læknishjálpar. Auk þess eru karlmenn langtum líklegri til að beita 

alvarlegu ofbeldi. Sömu karlmennskukenndir koma í veg fyrir að karlmenn myndi heilsteypt og 

náin vinasambönd við aðra karlmenn þar sem þeir sýna fram á góðmennsku, deila óöryggi sínu, 

sýna samkennd og setja sjálfa sig í annað sætið í þágu vinar. Þetta er andlegri heilsu karlmanna 
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hættulegt og getur leitt til einangrunar. Á meðan konur eru líklegri til að leita sér aðstoðar vegna 

depurðar og þunglyndis eru karlmenn mun líklegri til að fremja sjálfsmorð (Wade, Ferree, 2015). 

Þar sem konur virðast háðari samskiptum er ekki að undra að þær setji góð samskipti ofar á lista 

á vinnustöðum og leggi meira upp úr þeim en karlar. 

Hér var farið yfir þær kenningar sem notaðar verða við túlkun á svörum viðmælenda í 

rannsókninni sem framkvæmd var. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræði 

rannsóknarinnar og viðmælendum.  
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AÐFERÐAFRÆÐI 

Hér verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar, þátttakendum, úrvinnslu og þeim 

siðferðislegu spurningum sem vakna við slíka vinnu. Til að öðlast innsýn í samskiptahætti á 

íslenskum vinnustöðum var ráðist í eigindlega rannsókn í formi djúpviðtala. Sú leið var talin 

áhrifaríkari til að ná fram persónulegri nálgun á viðfangsefnið, samskipti og líðan á vinnustað. 

Ekki var talið að persónuleg svör líkt og fram koma í kaflanum Niðurstöður rannsóknar og 

umræður hefðu náðst með megindlegri aðferð þar sem byggja þurfti upp traust í gegnum 

viðtalið. Það var ekki fyrr en í lok hvers viðtals sem viðmælendur fóru að gefa mun persónulegri 

svör. 

Þar sem leitast var við að fá niðurstöðu sem alhæfir ekki heldur gefur vísbendingar um aðstæður 

var eigindleg aðferðarfræði að því leyti einnig hentugri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Þátttakendur 

 

Lagt var upp með sex þátttakendur, þrjá af hvoru kyni. Svör frá fjórum einstaklingum hefðu 

dugað til að afla nægilegs efnis en lagt var upp með sex þátttakendur í kjölfar áhættumats þar 

sem töluverð áhætta skapast fyrir verkefnið ef viðtöl skyldu falla niður sem og gerðist. Því 

hljóðaði efnisöflun að lokum upp á fimm viðtöl en ekki var talin ástæða til þess að útiloka svör 

eins þátttakanda þó ójafnvægi yrði í kynjaskiptingu. Er hér um að ræða efnisöflun sem gefur 

vísbendingar um stöðu samskipta á íslenskum vinnumarkaði en með engu móti er hægt að alhæfa 

út frá þeim. 

Viðtalsmengið samanstendur því af fimm verkfræðingum. Ákveðið var að leita í hóp 

verkfræðimenntaðra einstaklinga til að þátttakendur hefðu sama menntunarbakgrunn sem 

hérlendis var framan af mjög karllægur. Upprunalega var það þó tilviljun. Það kom mér á óvart 

eftir að hafa tekið tvö viðtöl við efnilegar konur í viðskiptalífinu að þær voru báðar 

verkfræðimenntaðar og einnig sú þriðja sem búið var að bóka viðtal við. Því endurbókaði ég 

karlkynshluta viðtalanna í því skyni að þeir væru einnig verkfræðimenntaðir til þess að tryggja 

viðmælendum sameiginlegar grunnforsendur. Af þessum fimm einstaklingum starfa aðeins tveir 

á verkfræðisviði. 

Til að tryggja trúnað og vernda viðmælendur hefur persónuupplýsingum og nöfnum þeirra verið 

breytt. 

 Díana er 37 ára, fjármálastjóri í stóru innflutningsfyrirtæki, gift með tvö börn. 

 Sara er 38 ára verkefnastjóri hjá verkfræðistofu og og á eitt barn. 

 Linda er 52 ára, deildarstjóri hjá stóru byggingarfélagi, gift og á þrjú börn. 

 Halldór er 36 ára verkefnastjóri hjá stórri heildsölu og framleiðslufyrirtæki, er giftur og á þrjú 

börn. 

 Hugi er 40 ára framkvæmdastjóri hjá stóru tæknifyrirtæki, er í sambúð með tvö börn. 

 



11 

 

Allir þátttakendur uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 Hafa verkfræðimenntun 

 Eru á aldrinum 35-55 ára 

 Hafa mannaforráð og hafa stýrt umfangsmiklum verkefnum 

 Hafa starfað sem stjórnendur í að lágmarki 12 mánuði 

 Starfa hjá íslensku fyrirtæki með að lágmarki 100 starfsmenn 

 Þykja skara fram úr á sínu sviði 

 Eru lítið sem ekkert kunnug rannsakanda 

 Starfa öll hjá fyrirtæki þar sem karlkynsstjórnendur eru í miklum meirihluta og aðeins eitt 

þeirra, Halldór, hefur haft konu sem yfirmann 

 

Framkvæmd 

 

Spurningalistinn (sjá viðhengi 1) var gerður með aðstoð rýnihóps sem innihélt fjóra aðila sem 

uppfylltu kröfur þýðisins. Rýnihópurinn aðstoðaði við að varpa ljósi á hvaða spurningar ættu 

heima á listanum. Einnig var leitast við að óska eftir dæmum í viðtölum til að fá innsýn í hvaða 

skilning viðmælendur leggja í hin ýmsu orð og aðstæður. Spurningarnar voru flestar hálfopnar og 

svigrúm til að spyrja ítarlegar eða bæta við spurningum svo viðtalið flæddi eðlilega. 

Allir viðmælendur fengu viðtalsbón með tölvupósti og í framhaldi heimsókn á vinnustað sinn þar 

sem viðtalið fór fram í lokuðu rými og tók að meðaltali 45 mínútur og var tekið upp. 

Viðmælendur fengu allir að velja staðsetningu og kusu vinnustað sinn. 

Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl (e. semistandardized) og þau tekin upp á stafrænt 

upptökutæki. Í kjölfarið voru viðtölin skrifuð upp orðrétt. 

Viðmælendum var gerð grein fyrir því að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að upptakan eða önnur 

gögn með svörum þeirra yrðu ekki vistuð ásamt persónuupplýsingum þeirra. Upptökunum verður 

eytt eftir að búið er að skrifa þau upp og vista undir dulnefni. 

 

Siðfræðileg álitamál 

 

Ég geri mér grein fyrir að ég sem rannsakandi er aldrei fyllilega hlutlaus þó ég hafi eftir fremsta 

megni farið eftir aðferðarfræði eigindlegra rannsókna og lagt mikið upp úr siðferðis- og 

trúnaðarreglum til að vernda viðmælendur mína. Ég er kona, femínisti, móðir, stjórnandi og 

margt annað sem fellir mig undir hina ýmsu flokka og staðalímyndir. Talið er að rannsakendur 

eigi það til að hampa ómeðvitað eigin kyni í kynjarannsóknum og gera meira úr mismun 

kynjanna en minna úr samnefnurum (Powell, Graves 2003). Þar að auki valdi ég persónulega 
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rannsóknarefnið og viðmælendur sem mér fannst aðdáunarverðir og strax með vali viðmælenda 

er ég farin að hafa áhrif á útkomu rannsóknarinnar. Þar að auki einskorðast val á viðmælendum 

við að þeir séu verkfræðimenntaðir sem mótar einnig útkomuna töluvert. 

Erfitt er að gera sér grein fyrir hvort viðmælendur svöruðu samviskusamlega eða aðlöguðu 

meðvitað eða ómeðvitað svörin til þess að láta sjálfa sig eða fyrirtækið sem viðkomandi starfar 

hjá koma betur út. 

Með því að skoða verkfræðimenntaða stjórnendur vaknar einnig sú hugmynd að konur sem velja 

sér verkfræði sem háskólagrein á þeim tíma þegar meginþorri nemendahópsins voru karlmenn 

eigi ef til vill almennt auðveldara með samskipti við karlmenn en þær konur sem stunduðu nám 

með jafnari kynjaskiptingu. Þá mætti einnig halda því fram að konur sem eiga til dæmis marga 

bræður eða eru aldar upp einungis af karlmanni líti samskipti við karlmenn á vinnustað ef til vill 

öðrum augum. Einn viðmælandinn hafði orð á því að hún vissi í raun ekki hvort hún hefði valið 

sér verkfræði af því að hún hefði hugsanlega karllæga eiginleika samkvæmt staðalímyndum eða 

hvort verkfræðinámið hefði styrkt slíka eiginleika. 

 

Úrvinnsla 

 

Viðtölin voru skrifuð orðrétt upp og athyglisverðustu punktarnir litakóðaðir eftir mikilvægi til að 

flýta fyrir úrvinnslu. Við úrvinnslu gagna var notast við samanburð á svörum viðmælenda auk 

þess sem þemu sem komu fram í viðtölunum voru skoðuð sérstaklega. Sökum takmörkunar á 

tíma og umfangi verkefnisins var ekki ráðist í greiningu gagna með umfangsmeiri hætti, á borð 

við innihaldsgreiningu (e. content analysis). 

Við úrvinnslu gagna komu í ljós þemun samviskubit, drottningarbýfluguheilkennið og 

sjálfstraust. Fjallað er um þemun í kaflanum Niðurstöður rannsóknar og umræður. 

Hér var gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar sem framkvæmd var. Gerð verður grein 

fyrir niðurstöðunum í næsta kafla og þær ræddar með tilliti til fræðilegra kenninga og túlkana.  
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NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR OG UMRÆÐUR 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fanga samskiptastíl kynjanna á vinnustað og horfa sérstaklega 

til vinnu verkfræðimenntaðra einstaklinga þar sem meirihluti starfsmanna eru karlar. Horft var til 

þess að leita vísbendinga um vellíðan og/eða vanlíðan á vinnustað sem rekja má til kynbundinna 

samskipta. Einnig var horft til starfsþróunar og framavona í samhengi við kynbundinn 

samskiptastíl. 

Ein af fyrstu spurningunum sem viðmælendur fengu var: Hvað eru góð samskipti? Þarna var 

enginn áberandi kynbundinn munur. Fólk virtist sammála um að virðing, traust og heiðarleiki 

skipti þar sköpum. Halldór sagði að góð samskipti væru ekkert endilega árangursrík samskipti. 

Það væri eitt að vera í góðu sambandi við einhvern en annað að skila árangri. Góð samskipti fyrir 

honum væru kurteisi, hressleiki og skemmtilegheit. Þessi frásögn, að góð samskipti séu ekki 

endilega árangursrík, styður þær kenningar að konur eigi erfitt með að komast í stjórnunarstöðu 

leggi þær of mikla áherslu á að vera álitnar viðkunnanlegar (Tinsley o.fl., 2009). 

Þegar Halldór vildi ná skjótum árangri sagðist hann breyta um samskiptastíl og nýta sér 

dramatík. Það var í eðli starfs hans að tryggja gæði vörunnar sem framleidd var og stöðva 

framleiðslu ef nauðsyn bar til. Halldór þurfti því að fara fram á mikið vinnuframlag án fyrirvara. 

Frásögnin er í þátíð því Halldór er nú kominn í nýja stöðu. 

„Það hjálpaði að vera dramatískur. Ég notaði oft: „Þá stöðvum við starfsemina” og ég 

stóð við það. Ég var mest hataði starfsmaðurinn. Ég eyðilagði sumarfrí og páskafrí hjá 

sjálfum mér og samstarfsfólki til að standa við stóru orðin enda ekkert annað í stöðunni. 

Ég fékk reyndar oft að heyra frá starfsfólki: „Hefði einhver annar beðið mig um þetta 

hefði ég ekki gert það en af því að þú gerir það og biður um það svona skal ég gera 

það“.Ég legg þess vegna mikið upp úr því að vanda mig í samskiptum.“ 

Athygli vekur að Halldór játar fúslega að hann hafi nýtt sér dramatík til að gera starfsfólki grein 

fyrir mikilvægi verkefna og hversu aðkallandi þau voru. Hann sagðist jafnvel hafa notað 

orðasambönd eins og „upp á líf og dauða” sem reyndar eigi einstaka sinnum við í hans starfi svo 

sem til að fyrirbyggja slys. Samkvæmt staðalímyndum hefði dramatík að öllum líkindum verið 

eignuð konum en virkar hér vel fyrir Halldór til að hraða viðbrögðum samstarfsmanna. Sjálf tók 

ég eftir að Halldór er mjög viðkunnanlegur, opinn og virðist félagslega hæfur, sem hefur að 

öllum líkindum gert honum starf hans auðveldara.  Það væri áhugavert að sjá konu í hans stöðu 

beita sömu dramatík og freista þess að fá eins skjót viðbrögð. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir upplifðu mismunandi samskiptastíl eftir kyni svöruðu 

Díana og Sara að svo væri en að það væri ekki endilega slæmt.   

„Ef maður er eina konan í karlahópi þá sér maður oft svona strákatal. Það fer oft ekki út í 

það ef það eru fleiri en ein kona. Ef þú ert ein ertu bara hluti af strákahópnum. Þetta er 

ekki endilega slæmt. Það verður bara aðeins öðruvísi samtalið,” sagði Díana en Sara 

sagðist upplifa meiri kurteisi í sinn garð. „Þeir eru kurteisari við mig en hina karlana. Og 

vanda sig frekar þegar þeir setja fram punktana sína þegar þeir ræða við mig. Þegar það 

er verið að takast á um efni á fundum til dæmis með verktökum fara þeir ekki í mig eins 

mikið. Þeir æsa sig ekki eða berja í borðið við mig.” 
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Linda sagðist hins vegar sjá mun á samskiptastíl milli kynslóða. Hún sagði að þar sem hún hafi 

oft verið fyrsta eða ein af fyrstu konunum sem ráðin var í verktaka- og verkfræðifyrirtækin sem 

hún hefur starfað hjá hafi fylgt því kostir frekar en gallar. 

„Það var alltaf tekið rosalega vel á móti mér því ég var fyrst og það var tilbreyting að fá 

unga konu. En ég held að það verði erfiðara þegar það verður nær jöfnu og nýjabrumið er 

farið,” segir hún og vísar í miklar breytingar á vinnustað sínum þar sem nú starfi margar 

konur. „Mín kynslóð er svo vön að vinna bara með körlum. Það er orðið eðlilegt fyrir mér 

að vinna bara með körlum og eiga í samskiptum við hóp af körlum. En ég sé á yngra 

fólkinu að konurnar eru oft saman í kaffi og sitja saman, bara konurnar og strákanir hanga 

við kaffivélina. Ég hefði bara verið ein ef ég hefði ætlað að gera það.” 

Halldór tekur í sama streng og Sara og Díana og segir að andrúmsloftið breytist þegar konur 

bætast í hópinn og bætir við að karlmenn séu meira gamaldags í samskiptaháttum. 

„Þeir eru svo þröngsýnir oft, frekir og kassalaga. Við drepum eitt dýr í einu, það er bara 

þetta núna á meðan konur eru betri að multitaska. Það getur líka verið áskorun fyrir 

karlmenn að vinna með þannig konum. Þeim finnst þá oft of mikið í gangi. Hitt er ekkert 

endilega verra, það er bara meira challenging. “ 

Hugi segir að hann geti ekki dæmt samskiptastíl kynbundið og segir það vera persónubundið 

samkvæmt sinni upplifun. Hann lýsir samskiptamynstrinu í stjórnendateymi þar sem 30% 

stjórnenda eru konur. 

„Ein þeirra lagar sig rosalega að samskiptamynstrinu í hópnum, maður fær það á 

tilfinninguna að hún sé ekki alveg svona sjálf. En svo eru alveg aðrir í hópnum, karlar 

sem sýna sömu hegðun.” 

Með kynbundin samskipti í huga nefnir Linda að að hennar mati sé búið að stýra konum inn á þá 

braut að dást að karlmönnum og að þeirra framlag sé alltaf mikilvægara. Þær leggi því 

ofuráherslu á vinsemd sem skili sér ekki í frama. 

„Þessi mótun á stúlkum frá barnæsku að allt sem strákarnir gera sé svo flott. Við eigum 

alltaf að vera að horfa á þá og með tímanum verðum við fullar af aðdáun. Það sem 

strákarnir eru að gera er alltaf meira metið. Gryfja sem ég sé alltof margar konur falla í, 

klárar, flottar, það vantar ekkert, en þær detta í þá gryfju að verða besti vinur aðal: „Á ég 

að gera þetta?, ég skal gera þetta, á ég að ná í fyrir þig?” við aðalgaurinn. Þeir meta það 

einskis. Þeir segja þá: „Já, frábært” og vilja endilega vinna með þér en þú ert þá líka 

stopp þar. Þá ert þú ekki sú sem hann horfir til þegar skipa á í hærri stöðu. Þú færð enga 

virðingu þó þú fáir vinsemd. Ef þú ert svona hrifin af aðal, reyndu þá að gera allt sem þú 

getur til þess að verða aðal sjálf. Ekki verða hliðarmanneskja.” 

Á þessum nótum er áhugavert að horfa til rannsókna McKinsey&Company þar sem fram kemur 

að konur fá minni viðurkenningu fyrir vel unnin störf og meiri gagnrýni fyrir mistök. Þær séu því 

síður ákveðnar á vinnustað og gera minna úr afrekum sínum (2018). Konur þurfa því að falast 

oftar og af meiri þunga eftir frama á vinnustað en karlar. Því mætti álykta að með því að vera 

ákveðnari í samskiptum og treysta síður á ofurhjálpsemi gætu konur komið sér í betri stöður en 

átt jafnframt á hættu að hljóta refsingu fyrir að brjótast undan staðalímyndum. 
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Karllægir og kvenlægir eiginleikar 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu eiginleika sem samkvæmt staðalímyndum eru 

eignaðir hinu kyninu, og ef svo er, hvort það hafi aðstoðað viðkomandi í að koma sér í góða 

stöðu? Slíkt er í daglegu tali kallað að vera veimiltíta (e. sissy) yfir karlmenn en strákastelpa (e. 

tomboy) yfir konur. Athugið að orðanotkunin er neikvæð fyrir drengi en yfirleitt álitin jákvæð 

fyrir stelpur. 

Allir viðmælendur töldu sig hafa eiginleika sem almennt væru álitnir tilheyra staðalímyndum 

hins kynsins. Sara benti á að erfitt væri að gera sér grein fyrir hvað kom fyrst, eggið eða hænan. 

Valdi hún sér karllægt starf af því að hún hefur sjálf slíka eiginleika eða komu þeir í kjölfar þess 

að hún hefur lengi stundað nám og unnið nánast eingöngu með karlmönnum? 

Díana var mikið í boltaíþróttum og segist geta rætt fótbolta og tölvumál vegna bakgrunns síns og 

hafi því karllægari bakgrunn en margir, sem hafi hugsanlega mótað hana. 

Linda segir að uppeldið hafi mótað hana en móðir hennar var frumkvöðull í námi og starfi sem 

einungis karlmenn stunduðu hérlendis. Hún sé þó langt frá því að hafa áhuga á bílum og veiði en 

elskar hælaskó og naglalakk. 

„Það kom aldrei til greina að efast um sitt eigið ágæti eða að láta sér detta í hug að ég 

væri ekki eins góð og strákarnir. Ég held að ég sé dugleg að vera frökk og standa fast á 

mínu. Ég hef aldrei verið feimin eða farið heim með vandamál og verið sjúklega svekkt 

yfir því að hafa ekki sagt eða gert eitthvað. Ég læt vaða. Ég er með frekar gott sjálfstraust. 

Það er möst.” 

Halldór segist meðvitað hafa tekið ákvörðun um að þroska og þróa samskiptahæfni sína, sem 

myndu teljast til kvenlegra eiginleika, eftir að hafa lesið grein um verkfræðinga og samskipti. 

„Verkfræðingar eru mjög spes. Eftir lesturinn tók ég þá ákvörðun að þetta 

(samskiptafærni) er eiginleiki sem mun gagnast mér betur í framtíðinni en að geta reiknað 

allt upp á 100. Ég tók þá ákvörðun að nýta hvert tækifæri í að þjálfa það upp.” 

Hugi tók í sama streng og lýsti þeim eiginleikum sem hafa komið honum áfram sem kvenlegum. 

„Maður er alltaf að reyna að leita að því hvað hefur hjálpað manni í gegnum lífið og það 

eru kannski engin einföld svör við því. Ég á mjög erfitt með það að draga í dilka og búa 

til kvennaheim og karlaheim. Heimurinn er svo rosalega grár. En skapgerðareinkenni sem 

myndu oft teljast kvenleg, eins og samkennd og umhyggja og það að kunna að vera í 

kringum fólk, held ég að hafi hjálpað mér meira í mínu starfi heldur en nokkurn tímann 

minn tæknilegi bakgrunnur.” 

Því virtust allir viðmælendur sammála um að einkenni staðalímynda hvors kyns fyrir sig dygðu 

ekki ein og sér til að komast áfram á vinnustað og eiga heilbrigð og góð samskipti. Blöndun á 

samskiptaháttum karla og kvenna sé þar lykillinn með áherslu á sjálfstraust. Þetta styður þær 
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kenningar sem Hjallastefnan hefur mótað og unnið eftir. Margrét Pála Ólafsdóttir, höfundur 

Hjallastefnunnar, bendir á að þar sem mótun kynjanna hafi verið ólík frá fyrsta andardrætti 

barnsins sé ekki óeðlilegt að kynin geri ólíkar kröfur. Því sé mikilvægt að stunda uppbótarvinnu 

þar sem kynin æfi sig í þeim eiginleikum sem styrkja þarf (Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur 

Steinunn Jónsdóttir, 2017). Í svörum Lindu og Díönu mátti greina að karllægir eiginleikar þeirra 

á borð við sjálfstraust og leiðtogahæfni hafi verið styrktir í æsku, sem mætti líta á sem óformlegt 

uppbótarstarf. 

Aðspurð hvort annað kynið væri meira hvetjandi á vinnustað og líklegra til hróss voru flestir á 

því að konur væru almennt líklegri til að hrósa og vera hvetjandi á vinnustað, nema Hugi sem 

taldi slíkt vera persónubundið. Díana sagði þó einnig að það væri persónubundið en þar sem 

kvenkynsstjórnendur væru vandvirkari væru þær líklegri til að hrósa. Sara sagði að þó konur 

væru trúlega líklegri til að hrósa þá drægi það úr hrósi þegar fáar konur væru á vinnustað og 

samkeppnin mikil og í slíkum tilvikum væri líklegra að hrós kæmi frá karlmanni. Linda sagði að 

hér skipti aldur einnig miklu máli og hvaða skilningur er lagður í hrós. 

„Já, en ég held að það sé meira tengt aldri. Við vorum til dæmis send á hrósnámskeið. 

Starfsmenn kvörtuðu undan því að þeim fannst þeir ekki vita hvenær þeir voru að gera 

vel og hvenær ekki af því að þeir fengu svo lítið feedback. Svo er ég einmitt að fara á 

þetta námskeið þegar eldri samstarfsmaður minn segir: „Ég skil ekki þetta rugl.” Og þá 

segir einhver við hann: „Þú hrósar nú aldrei!” Og þá segir hann: „Jú, ég hrósaði Lindu í 

gær.” Og ég segi: „Ha, hrósaðirðu mér í gær?” „Já, manstu ekki? Ég sendi þér e-mail 

manstu, það stóð takk fyrir!” 

Því virðist að ónæg samskipti geti einnig skilað sér í enn meira samskiptabili milli kynjanna. Í 

þessu dæmi Lindu er ljóst að hún og samstarfsmaður hennar leggja ekki sama skilning í orðið 

hrós. Þar sem konur deila sameiginlegum reynsluheimi og tala gjarnan meira saman á vinnustað 

líkt og Linda bendir á með yngri konurnar mætti ætla að þær deili oftar sameiginlegum skilningi 

sín á milli heldur en karlar og konur á vinnustað. 

 

Þemu 

 

Aðspurð um hvort viðmælendur upplifðu að annað kynið sýndi þeim frekar traust á vinnustað 

svöruðu þau öll neitandi nema Sara. Frásögn hennar fellur undir þemað  

Drottningarbýfluguheilkenni án þess þó að það heiti hafi komið fram. 

„Ég hef lent í því að samstarfskonum finnist betra að leita til karla en mín. Ég hef líka 

lent í því að funda með konum og komast að niðurstöðu sem þær svo fara og ræða við 

karl til að fá þá staðfestingu á því sem rætt var eða „overrula” það sem ég ákvað á 

fundinum. Jafnvel að leita neðar en í mig í hierarchy. Ég hef aldrei lent í þessu með 

karlmann. Eldri kona hjólaði í mig þegar ég fékk stöðuhækkun og hellti sér yfir mig og 

sagði að ég hefði ekki átt að fá þessa stöðu og að hún hefði frekar átt hana skilið. Það er 

kannski frekar að ef manni líður eins og það séu fáir sem bíða eftir tækifærinu að þá sér 
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maður meira að þetta verður annað hvort ég eða þú. Þetta verður persónulegra. Fyrir 

vikið, þegar maður lendir í slíku þá hallar maður sér kannski frekar upp að karlmönnum 

sem félögum í samskonar störfum. Manni líður eins og þeir myndu hrósa manni frekar en 

að verða svekktir ef manni gengur vel.” 

Samstarfskonur Söru virðast hafa þörf fyrir að sækja vald sitt til karlmanns sem rímar við þær 

kenningar að enn lifir sú hugmynd að farsælir stjórnendur séu karlmenn (Schein, 2001). 

Frásögnin rennir enn á ný stoðum undir niðurstöður McKinsey&Company að konur fái minni 

viðurkenningu og meiri gagnrýni á vinnustað. Hér væri áhugavert að komast að því hvort 

umræddar samstarfskonur geri sér grein fyrir því að þær grafa undan Söru og er það meðvituð 

ætlun þeirra? Eða er hér um að ræða svefngengla staðalímynda sem ómeðvitað hegna Söru fyrir 

að brjóta gegn kvenlægu hlutverki sínu. Ef ætlunin er að grafa undan Söru mætti rekja það til  

Drottningarbýfluguheilkennisins þar sem fáar konur starfa og eru í stjórnendastöðum líkt og fram 

kom í rannsóknum í Duguid (2011) og Ellemers (2004). Slíka hegðun er erfitt að uppræta þar 

sem hún er oft ómeðvituð og konur þykja almennt ólíklegri til að standa í vegi fyrir kynsystrum 

sínum. Sara sagðist einnig undra sig á því af hverju samstarfskonan reiddist henni á meðan fjöldi 

karlmanna hafði fengið stöðuhækkun um svipað leyti án þess að hún yrði vör við ósætti hjá 

samstarfskonum sínum í garð karlmannanna. Birna Ósk Einarsdóttir, stjórnandi hjá Icelandair, 

tekur í sama streng í viðtali sem birtist við hana í bókinni Forystuþjóðin. 

„Ég hef alltof oft orðið vör við það að konur líta frekar hver á aðra sem samkeppnisaðila 

um störf eða athygli en sem samherja. Það er einhver mesta vitleysa sem hægt er að 

hugsa sér. Nokkrum sinnum hef ég rekið mig á þetta sjálf. Þá er eins og konurnar sjái mig 

sem keppinautinn, því ég er eina konan í framkvæmdastjórn míns fyrirtækis. En það eru 

samt fimm störf og þau eru öll mjög spennandi og góð fyrir konur. Það er hættulegt að 

líta þannig á að það sé aðeins hægt að keppa við konuna, ekki karlana.” (Edda 

Hermannsdóttir og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, 2017, bls. 28). 

Halldór kom einnig inn á þau viðbrögð sem konur í stjórnunarstörfum hafa hlotið á hans 

vinnustöðum í gegnum tíðina. Taldi hann kvenkynsstjórnendur oft fá ósanngjarna gagnrýni fyrir 

að reyna að sýna staðfestu til að þrýsta verkefnum áfram. 

„Ég upplifi oft metnaðargjarnar konur sem komast í stjórnunarstöðu, og þetta er mín 

upplifun, svolítið bitchy. Þegar þær vilja að eitthvað sé gert og verða ákveðnar, þá því 

miður koma þær oft út sem rosalega bitchy. Ég hef oft tekið upp hanskann fyrir þær þegar 

fólk fer að tjá sig. Ég segi þá: „Ég þekki hana, hún er ekki svona,” en get samt ekki 

afsakað hana. Þrýstingurinn var lítill, lítill og svo sprenging á meðan karlmenn hefðu 

beitt meiri þrýstingi frá upphafi. Ég upplifi þetta líka hjá öðrum ungum, metnaðarfullum 

verkfræðingum. „Hún er svo mikil tík,” en þá segi ég: „Nei veistu, hún er bara að reyna 

að ýta eins og karlmennirnir ýta.” Kannski þurfa þær að vera extra bitchy til að fá 

virðingu.” 

Svar Halldórs styður þær kenningar að vinsældir kvenna dvíni samhliða stöðuhækkunum og 

auknu valdi á vinnustað (Powell, Graves, 2003, Tinsley o.fl. 2008, 2009). Svo virðist sem 

ásættanlegt þyki að karlmenn sýni ákveðna eða jafnvel kuldalega framkomu en það falli í 

slæman jarðveg ef kona geri slíkt hið sama. Karlmaðurinn er gjarnan talinn ákveðinn og 

einbeittur en konan fær ákúrur fyrir samskonar hegðun. Staðfesta hennar gengur þvert á 
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staðalímyndir kvenna sem lofa mjúkum samskiptum og móðurlegu viðmóti. Breytingin á 

samskiptaviðmóti hennar er mun meiri þegar hún byrstir sig en þegar karlmaður gerir það. Í 

rannsóknum Tinsley á fjármálastjóranum og Heidi/Howard rannsókninni kemur glöggt fram að 

konum fyrirgefst ekki sama hegðun og karlmönnum án þess að hljóta stimpilinn óviðkunnanleg 

eða þaðan af verra. Orðanotkunin tík ( e.bitch) skýtur hér upp kollinum en slíkt orðalag er ekki 

óalgengt í lýsingum á háttsettum og valdamiklum konum. (Heilman o.fl. 1989). 

Samviskubit og skömm var eitt þeirra þema sem kom fram í tengslum við jafnréttisbaráttuna. 

Viðmælendur virtust almennt skammast sín fyrir ójafna kynjaskiptingu í fyrirtækjunum sem þau 

störfuðu hjá og ekki síst fyrir þá staðreynd að aðeins eitt þeirra hafði haft kvenkyns yfirmann. 

Einnig mátti greina samviskubit yfir því að beita sér ekki í jafnréttisbaráttunni. Aðspurð um það 

hvort hún myndi taka eftir því á ráðstefnu hvernig kynjaskipting viðmælenda væri, svaraði Sara: 

„Ég er ekki viss um að ég myndi vera mjög næm á að taka eftir því. Ég held að ég sé 

svolítið blind á þetta. Á sama tíma er maður með bullandi sammara yfir því. Ég geri mér 

grein fyrir því að það voru konur á undan mér sem sýndu fram á að karlarnir áttu að 

treysta konunum líka. Það voru konur á undan mér sem opnuðu dyrnar fyrir mig. Eins og 

er í gangi víðs vegar núna þegar það er verið að lyfta þessu á hærra plan og koma með 

þessa umræðu fram og minna fólk á að jafna hlutfallið og setja fleiri konur í ræðustólinn. 

Það að ég sé ekki dugleg að taka þátt í því mætti segja að ég sé svona frífarþegi á fyrri 

bylgju eða þannig. Ég þigg ávinninginn án þess að hafa fórnað miklu. Ég veit upp á mig 

sökina.” 

Hugi virtist einnig mjög meðvitaður um slaka kynjaskiptingu í sínu fyrirtæki og seinaganginn í 

þeim efnum. 

 

„Það hefur snarlagast en er samt ömurlegt.” (Um kynjahlutföll yfirmanna) 

 

Annað þema sem greina mátti í svörum var mikilvægi þess að hafa gott sjálfstraust. Díana hefur 

bakgrunn sem þjálfari úr boltaíþróttum og segir að í raun hafi hennar leiðtogaþjálfun byrjað þar 

og sjálfstraustið dafnað. Hún hafi því snemma lært að setja spurningarmerki við kynbundnar 

beiðnir og ekki gefið eftir. 

„Ég hef sagt við samstarfskonur mínar að ég komist ekki á fund og sagt þeim að fara bara 

en fengið þau svör að það sé ekki hlustað á þær, bara mig. Þú hefur svo mikið sjálfstraust 

segja þær og ég hugsa að það sé mikið til í því. Þegar maður kemur ákveðið fram og 

hefur trú á því sem maður er að gera er kannski frekar hlustað á þig en ef þú gefur færi á 

þér er það pottþétt tekið. Ég man aldrei eftir mér öðruvísi en að hafa tekið af skarið.” 

Hugi segir sjálfstraust vera flókið fyrirbæri og í sínu tilviki sé það mjög mismunandi eftir 

aðstæðum hvort hann hafi gott sjálfstraust. 
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„Ég hef ekkert eitthvað súper sjálfstraust almennt en mér hefur gengið vel í vinnu og það 

er rosalegur egó booster. Það gerir það að verkum að ég á auðvelt með öll samskipti á 

vinnustaðnum. Ég hef gott sjálfstraust hérna í þessu umhverfi. Mér líður mjög vel hérna, 

ég get talað við hvern sem er, það er bara sjálfstraustið. En ég get verið alveg rosalega 

krítískur og efins um sjálfan mig þegar ég kemst út úr einhverju comfort zone-i eins og 

hér. Ég upplifi alveg bæði, massa feimni og óöryggi og þá sér maður það bara svart á 

hvítu að sjálfstraustið er allt. Þegar þú finnur fyrir sjálfstraustinu og því að þú hefur 

eitthvað fram að færa ertu bara á allt öðrum stað varðandi samskipti. Þér líður svo miklu 

betur og ert svo miklu meira til í að eiga frumkvæði að samskiptum.“ 

 

Konur samkvæmt kvóta og óformlegir „karlafundir” 

 

Spurningin „Finnst þér jákvætt eða neikvætt til lengri tíma litið að konur sé ráðnar vegna 

eiginleika sem búið er að eigna þeim?” fékk nokkuð jákvæðan hljómgrunn. Díana benti á lög um 

kynjakvóta í stjórnum og sagði hann jákvæðan til að knýja fram grundvallarbreytingu. 

„Ég held að árangurinn með kynjaskiptingum í stjórnum hefði ekki náðst án þess. 

Stundum þarf eitthvað svona en ég er ekki sammála því að þetta sé til langs tíma. Af 

hverju endar þú oft bara með annað kynið þó þú vitir að það sé gott að hafa bæði? 

Common sense is not that common… Er ekki skynsamlegra að blanda saman ólíkum 

bakgrunni? En af hverju gerir fólk það þá ekki?” 

Linda tekur í sama streng og segir mikilvægt að knýja fram breytingar.  

„Ég held að svona á frumstigum, þá ertu að lenda með konur sem eru alls ekki með þessa 

kven-eiginleika. Þú ert að lenda með konurnar sem eru með karl-eiginleika ef maður 

getur kallað það, þessa eiginleika að vilja rísa upp, eru fullar af sjálfstrausti og svona. Ef 

við horfum á Alþingi sem dæmi fyrir 10 árum þá voru þessar konur ekkert endilega mjög 

góðir fulltrúar fyrir venjulegar konur í raun því þetta voru konurnar sem höfðu nóg af 

bravado tendensum til að þær gátu komist alla leið upp. En núna er maður farinn að sjá 

miklu fjölbreyttari gerð af konum. Þetta er samt jákvætt og það þarf að fylgja þessu eftir.“ 

Kvótaþörfin er kannski ekki síst vegna þess að konur af ýmsum ástæðum eru ekki nægilega 

virkar í að hvetja og ýta undir kynsystur sínar á vinnustað á meðan karlmenn eru almennt mjög 

virkir í að raða í kringum sig kynbræðrum sínum. Þeir kvenkynsstjórnendur sem þó gera það laða 

fljótt og örugglega að sér fleiri konur. Má þar nefna sem dæmi Birnu Einarsdóttur bankastjóra 

hjá Íslandsbanka en í framkvæmdastjórn auk Birnu sjálfrar eru 3 konur og 3 karlar. Liv 

Bergþórsdóttir forstjóri Nova hefur einnig verið virk í að hvetja aðrar konur áfram en 

aðstoðarforstjóri Nova er einnig kona og hlaut þá stöðuhækkun eftir að Liv tók við. Gera má ráð 

fyrir að með sterkar kvenfyrirmyndir sjái aðrar konur vinnustaðinn sem æskilegan fyrir konur til 

að vaxa. Sjálf starfaði ég sem forstöðukona markaðssviðs Skjásins og sat þar í 

framkvæmdastjórn. Þegar ég kom til fyrirtækisins var forstjórinn kona. Í framkvæmdastjórn voru 

4 konur á móti 3 körlum. Þegar kvenkyns forstjórinn hætti og karlkyns tók við snérist staðan 
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snöggt við. Á 12 mánuðum breyttust hlutföllin í 2 konur á móti 5 körlum hvort sem það var 

meðvitað eða ómeðvitað. 

Hugi segist taka eftir því að karlmenn raði gjarnan öðrum karlmönnum í kringum sig hvort sem 

það sé vegna þess að fleiri karlmenn eru í tengslaneti viðkomandi eða sökum þess að viðkomandi 

kýs að starfa með karlmönnum. 

„Það er fullt af karlmönnum sem eru óöruggir í kringum kvenfólk, þeir raða í kringum sig 

körlum. Og svo færist það bara upp.” 

Óformlegir fundir þar sem ákvarðanir eru teknar fyrir utan fyrirtækið hafa lengi þótt loða við 

karlkyns yfirmenn og golfvelli. Jafnvel í kvikmyndum eru valdamiklir karlmenn sýndir á 

golfvöllum eða í reykfylltum bakherbergjum ræða mikilvæg málefni sem undir eðlilegum 

kringumstæðum ættu heima í björtum fundarherbergjum að viðstöddum fleiri hagaðilum. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hafi vitað til þess að óformlegir fundir þar sem aðeins 

annað kynið er viðstatt hafi farið fram og ákvarðanir eða mikilvæg samtöl hafi þar átt sér stað. 

Báðir karlmennirnir könnuðust við golftenginguna. Halldór hafði verið sendur á golfnámskeið af 

fyrirtækinu og sagði að „bestu dílarnir gerast á greeninu.” Hann tók þó skýrt fram að konur í 

stjórnunarstöðum voru einnig sendar á golfnámskeið. 

„Og svo eru oft teknar ákvarðanir í föstudagsbjórnum en það er ekki kynjaskipt. En ég 

skal viðurkenna að oftast á föstudögum eru konur að sækja börnin á leikskóla og þá eru 

færri konur í hópnum. Því miður.” 

Hugi sagði að slíkir bakendafundir eins og hann kallaði það, tilheyri vonandi fyrri kynslóðum. 

„Það hefur verið í gegnum tíðina en er eitthvað sem við erum að reyna að uppræta núna. 

Það hafa verið hópar af körlum, ég segi nú ekki að þetta hafi verið eitthvað vandamál eða 

þannig, einstaka sinnum hafa verið hlutir sem hefði verið skynsamlegra að taka upp á 

fundi, sem fara einhverja hliðarleið inn í fyrirtækið, en þetta er ekki algengt.” 

Konurnar könnuðust minna við slíka fundi en hugsanlega má álykta að þeim berist síður fregnir 

af slíku. Sara sagði slíkt koma fyrir en ekki þannig að mikilvægar upplýsingar sem ræddar væru í 

heita pottinum eftir vinnu bærust sér ekki. Konur fá færri ef nokkur tækifæri til að ræða slík mál 

utan vinnu vegna hversu fáar þær eru. Díana minntist á að það væru engar konur í sambærilegri 

stöðu og hún hjá sambærilegum fyrirtækjum svo hún ætti litlar sem engar líkur á að ræða 

vinnuna við þær á óformlegum nótum, hvað þá konur sem ynnu sambærilegt starf í hennar eigin 

fyrirtæki þó stórt sé. 
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„Kona hefði aldrei verið beðin um þetta” 

 

Hluti af staðalímyndum er að kynin henti misvel í viss störf og verk. Því voru viðmælendur 

spurðir hvort þeir hefðu fengið verkefni sem þeir teldu að samstarfsmaður af hinu kyninu hefði 

ekki verið beðinn um? 

Linda segist hafa fengið margar ansi undarlegar beiðnir á þeim tíma er hún starfaði við stórt 

verkefni úti á landi þar sem stór hluti samstarfsmanna hennar var af erlendu bergi brotinn. 

Starfsmennirnir bjuggu á verkstað um tíma en verið var að reisa byggingar úti á landi. Beiðnir 

erlendu samstarfsmannanna hennar voru mjög kynbundnar að hennar sögn og virtust þeir ekki 

gefa því gaum að hún væri yfirmaður þeirra og ákaflega upptekin. 

„Þarna varð ég vör við bara eitthvað rugl. Íslendingar eru vanir því að þú ferð ekkert að 

biðja einhverja konu um að sækja kaffi fyrir þig. Við vorum tvö sem var langmest að gera 

hjá (yfirmenn). Það var brjálað að gera og við unnum til 10 á kvöldin og svona en samt 

gátu menn komið labbandi fram hjá 12 skrifstofum þar sem fólk var að bora í nefið og til 

mín að spyrja: „Gætir þú hjálpað mér að faxa?” Á endanum hengdi ég upp miða sem á 

stóð „Ég faxa ekki fyrir þig, ég bý ekki til kaffi handa þér og ég strauja ekki fyrir þig.” 

Það kom sumsé karl sem bað mig um að hjálpa sér að strauja. Svo var þetta orðið svona 

djók og fólk var farið að bæta við hvað fleira ég gerði ekki á miðann en þetta varð ég að 

gera. En þetta var bundið við útlendinga. Ég hef aldrei verið beðin um neitt slíkt af 

mínum íslensku samstarfsmönnum.” 

Aðspurð um af hverju hún haldi að hún hafi fengið slíkar bónir en ekki samstarfsmenn hennar 

sem voru nánast allir karlmenn segir hún að það sé vissulega vegna þess að hún er kona og ætli 

mennirnir séu ekki bara vanir því að biðja konur um hjálp. Þær séu svo bóngóðar. Þarna má 

greina beina tengingu við staðalímyndir sem lofa einmitt þessu: Hlýju viðmóti og móðurlegri 

aðstoð. Rannsóknir benda einnig til þess að menn deili síður óöryggi sínu með öðrum 

karlmönnum (Wade, Ferree 2015). 

Sara segist ekki hafa verið beðin um sækja kaffi eða slíkt heldur frekar aðstoð í tæknimálum sem 

líklega er að hluta til af því að hún er einnig yngst og mun fremri í ýmsum tæknimálum. 

„Ég stend líka stundum upp og býðst til þess að laga hluti ef við erum kannski að starta 

fundi. Mér líður ekki eins og ég sé orðin ritari fundarins með því að koma tölvumálum í 

lag. Ég get líka setið úti í horni og þóst ekki taka eftir þessu en þá er ég að tefja minn 

eigin tíma. Ég er ekki beðin um að sækja kaffi. Ég hef ekki verið beðin um slíkt en hef 

vitað til þess að konur eru frekar beðnar um slíkt. Til dæmis var ung kona beðin um að 

plana bjórkvöld hjá hópnum en það vildi svo til að hún var lang skemmtilegust og 

hressust. En hún hafði orð á því: „Af hverju er ég ekki beðin um að reikna þyngdarafl 

jarðar líka, af hverju er ég alltaf beðin um að panta bjórinn?” Það skiptir líka máli að 

muna hvar ég er sterkust. Hvort sem það er tengt kyni manns eða því að maður tók þátt í 

félagslífi í framhaldsskóla og þess vegna er maður betri í einhverju slíku tengdu þó að 

maður sé í professional starfi sem tengist því ekki.” 



22 

 

Halldór veltir fyrir sér hvort gengið hafi verið meira á hans persónulega tíma í vinnu sökum þess 

að hann er karlmaður og eiginkona hans geti sinnt börnunum. 

„Hefðu þeir verið jafn harðir við konu með 3 börn eins og við mig að ferðast svona mikið 

og taka svona mikið á móti útlendingum? Ég hefði átt að vera harðari líka sjálfur að segja 

nei. Samt. Hefðu þeir beðið konu um þetta ef hún hefði verið í þessu starfi? Eða já, 

líklega eftir á að hyggja þá hefðu þeir (yfirmennirnir) verið það. Það er ætlast til þess að 

þú fórnir börnunum fyrir vinnuna og konan taki við þeim. Á einum vinnustað var ég 

spurður hvort börnin ættu ekki móður þegar ég þurfti að vera með þau veik heima. Það 

var slæmt. Konan mín sá nánast alveg um börnin á þeim tíma.” 

Halldór fór gegn staðalímyndum karla með því að vilja taka sér frí til að sinna veikum börnum 

sínum og hlaut bágt fyrir að vera faðir sem vildi taka virkan þátt í uppeldi barna sinna. Brot gegn 

staðalímyndunum kallar á refsingu. (Wade, Ferree 2015, Powell, Graves, 2003) 

Hugi vísar í dæmi þar sem verið var að breyta skrifstofunni og karlmenn voru fengnir í að bera 

húsgögn og smíða vegg en konurnar í skreytingar, svo sem blóm á borðin. Öll dæmin fyrir utan 

Söru hafa sterkar tilvísanir í kynbundin staðalhlutverk. Konur strauja, passa börn og skreyta 

heimilið. Karlar eiga að vinna mikið og smíða veggi. 

Síðast en ekki síst voru viðmælendur spurðir af hverju þeir héldu að konur væru með lægri laun 

en karlar? Díana svaraði: 

„Við þurfum alltaf að sanna okkur áður en við biðjum um kauphækkun og sýna fram á að 

við eigum það skilið á meðan karlinn ætlar bara að biðja um kauphækkunina af því að 

hann veit að hann mun geta perfomað. Við erum alltaf að bíða. Konur eru með lægri laun 

því við þurfum alltaf að sanna okkur fyrst.” 

Sara svarar á sömu nótum. 

„Fyrir þá (karlmenn) er þetta svo eðlilegt að það þarf enga réttlætingu á meðan konurnar 

eru alltaf á fullu að leita réttlætingar á því að biðja um hærri laun. Þegar ég var að klára 

BS-inn og við í bekknum vorum að ræða launavæntingar voru strákarnir með einhverjar 

tölur sem manni fannst þá vera einhverjar rugltölur. En þeir fóru af stað út í heiminn og 

virðast vera að gera það gott. Ég veit eiginlega aldrei hvað aðrir hafa í laun. Ég ber mig 

bara saman við sjálfa mig. Ég veit ekki hvort ég myndi vilja vita hvað aðrir eru með í 

laun.” 

Halldór segist vona að konur séu ekki enn að biðja um lægri laun en karlmenn og rifjar upp 

launaumræðu frá því hann stundaði verkfræðinám. Bekkjarfélagar voru að ræða launakröfur 

vegna yfirvofandi sumarstarfa: 

„Svo förum við strákarnir að ræða laun áður en við réðum okkur í sumarstörf. Við ræðum 

launin, það er búið að aflétta launaleynd á Íslandi. Hvað er Mannvit að bjóða? En Efla? 

Við erum að ræða eitthvað svona. Svo spyrjum við stelpur hvað eru þið að fá? „Við erum 

bara sáttar" sögðu þær alveg eins og að það væri einhver launaleynd. En við vorum búnir 

að segja þeim allt um okkar launatilboð.” 
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Í framhaldinu segir hann frá því að bekkjarsystir sín hafi viðurkennt að hún var geðveikt sátt við 

sín laun þótt hún vissi að hún væri með lægri laun en strákarnir en með sambærilega reynslu og 

sömu menntun. 

„Hún sagðist bara ekki hafa búist við því að hún fengi meira. Þá varð ég reiður og sagði 

henni að hún ÆTTI að fá það sama.”  

Þetta svar Halldórs er á pari við niðurstöðu Sigrúnar Fjeldsted þar sem konur sóttust ekki eftir 

hærri launum vegna þess að þeim fannst þær bera ábyrgð á að halda samskiptum á vinnustaðnum 

góðum (2015). 

Hugi segir að á sínum vinnustað sé borgað samkvæmt taxta að mestu leyti en hann hafi ekki 

tekið eftir því að konur biðji almennt um lægri laun. 

„Hæstlaunuðu verkfræðingarnir í þessu fyrirtæki eru konur, svo kemur þéttur karlahópur 

og svo þéttur kvennahópur. En launamunurinn var konum í óhag. Ég hef alveg samið við 

karla sem urðu eldrauðir í framan og við ískaldar konur. Þetta er alveg á báða vegu.” 

Halldór kom einnig inn á það að óformleg nafnlaus launakönnun meðal fyrrum bekkjarfélaga 

hans leiddi í ljós svipað mynstur og Hugi vísar í. Hæst launuðu einstaklingarnir voru konur, svo 

þéttur karlahópur og loks kvennahópur. 

Hér mætti einnig velta því upp að konur haldi hver annarri ómeðvitað niðri með því að vera að 

bera sig saman í launum í stað þess að bera sig saman við karlmenn því þær vilja jú fá sömu laun 

og þeir. Hugsanlega eru hátt launuðu konurnar sem Hugi vísar í hættar að bera sig saman við 

aðrar konur sem eru flestar að kljást við að fá lægri laun en karlmenn líkt og nýjustu launatölur 

kveða á um (Hagstofan, 2016). 

Sálfræðingurinn Jordan Peterson vill meina að einn af þeim þáttum sem spili inn í launamun 

kynjanna sé það persónuleikaeinkenni kvenna að vera of fljótar að vilja komast að samkomulagi. 

„Það er til persónuleikaeinkenni sem kallast samkomulagshneigð (e. agreeableness). Slíkt 

fólki er samúðarfullt og kurteist. Einstaklingar með þetta persónuleikaeinkenni fá greitt 

minna en fólk sem er laust við samkomulagshneigð, fyrir sama starf. Konur eru mun 

viljugri til samkomulags en karlar. “(Peterson, 2018) 

Hann segir enn fremur að konur sem þjálfi með sér staðfestu (karllægt einkenni) standi sig mun 

betur í launasamningum. Peterson hefur hlotið mikla gagnrýni fyrir staðhæfingar sínar ekki síst 

fyrir að ýta undir staðalímyndir á kostnað persónueinkenna. Hér er engu að síður að finna 

áhugaverðan punkt um mikilvægi þess að brjótast undan staðalímyndunum.  

Margrét Pála Ólafsdóttir, höfundur Hjallastefnunnar, tekur í sama streng og Peterson og segir 

mikilvægt að þjálfa hjá börnum eiginleika sem eru þeim minna eðlislægir samkvæmt 

staðalímyndum. 

„Ef drengir æfa ekki mýktina sína og fá ekki að tala um tilfinningar og gráta, þá getur það 

reynst þeim erfitt á fullorðinsárum. Afleiðingin er oft misskilningur milli hjóna og 

skilningsskortur sem brýtur niður bestu sambönd. Eins er með stúlkur sem æfa ekki 

sjálfstraust og kjark til að gera kröfur fyrir sig á réttu næmnisskeiði. Þær eru oft lengi að 
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átta sig á þessari vöntun og þurfa mikla æfingu og stuðning til að taka sér svigrúm. Þess 

vegna mun kona, sem er búin að fá aðra meðhöndlun en bróðir hennar frá fyrsta degi, 

ekki ganga inn í fyrirtæki og biðja um hærri laun. Konur vænta lægri launa og vænta 

síður starfsframa.“ (Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, 2017, bls 

105-106). 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir svörum viðmælenda með tilliti til fræðilegra heimilda sem og 

samtímafrásagna. Í lokaorðum verða dregnar saman niðurstöður og nýmæli þess sem komið 

hefur fram. 
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LOKAORÐ 

 

Í svörum þeirra 5 viðmælenda sem rannsóknin náði til mátti greina að kyn viðmælenda hefur 

töluverð áhrif á samskipti þeirra á vinnustað. Allir viðmælendur sýndu fram á sterk einkenni sem 

eignuð eru gagnstæðu kyni samkvæmt staðalímyndum en ekki er ólíklegt að það hafi hjálpað 

þeim við að komast áfram í atvinnulífinu. Sem dæmi tala konurnar um mikilvægi sjálfstrausts, 

staðfestu og ákveðni á meðan karlmennirnir tala um mikilvægi góðra samskipta. 

Flest okkar eyða meiri vökutíma með samstarfsfélögum en fjölskyldu. Því er ekki að undra að 

samskiptin við vinnufélagana skipti flesta miklu máli og að áhersla sé lögð á vellíðan og góð 

samskipti. Því tel ég mikilvægt að við lítum sem flest í eigin barm og veltum því upp hvort við 

séum í raun svefngenglar staðalímynda og höldum ómeðvitað hvert öðru niðri, konum á 

framabraut og körlum á leið til mýkri og betri samskipta. 

Hægt er að draga þá ályktun að með því að stunda uppbótarvinnu og styrkja markvisst eiginleika 

sem ætlaðir eru gagnstæðu kyni mætti ýta undir eðlilegri samskipti milli kynjanna til lengri tíma, 

auk vaxandi farsældar í starfi. 

Niðurstaðan er því sú að mikilvægt er að brjótast undan staðalímyndum til að ná auknum 

starfsframa þó það hafi hugsanlega neikvæðar félagslegar afleiðingar í för með sér. Fjöldi 

rannsókna sýna fram á að kynjunum er hegnt fyrir að brjótast undan eiginleikum sem 

staðalímyndir eigna þeim og þá sérstaklega konum. Sara kemur inn á hvernig aðrar konur í 

fyrirtækinu sýndu henni óvild í kjölfar stöðuhækkunar en slík óvild var ekki sýnd karlkyns 

samstarfsfélögum sem hlutu samskonar stöðuhækkun. Þessu þarf að breyta og mikilvægt er að 

fólk og sérstaklega stjórnendur séu meðvitaðir um tilhneigingu starfsfólks til meðvirkni með 

staðalímyndum. 

Áherslan ætti að vera á að mætast á miðri leið, setja kynin út fyrir sviga og horfa á samskipti sem 

kynlaus. Karlar ættu því að leggja áherslu á góð samskipti og konur ættu að leggja minni áherslu 

á samskipti og meiri á staðfestu og aukið sjálfstraust. Konur bera ekki meiri ábyrgð á 

samskiptum á vinnustað þó rannsóknir bendi til að þær upplifi ábyrgðina sína. Við berum öll 

ábyrgð á okkur sjálfum. 

Ólíkt því sem ég sjálf gerði fyrirfram ráð fyrir virðast karlmenn ekki vera þeir sem gera konum 

hvað erfiðast fyrir á vinnustað. Sérstaklega ekki hvað ungar konur varðar. Ef til vill er það 

fremur bundið við þann geira sem ég skoðaði og er mjög karllægur. Kynbundinn samskiptastíll 

hefur mótast frá fyrsta degi barns. Konur læra að fá útrás fyrir óánægju sína með öðrum hætti en 

karlmenn sem til lengdar skilar þeim ef til vill hljóðlátari leiðum til að útrýma keppninautum. 

Stóra vandamálið virðist þó vera að konur að eyða of mikilli orku í að keppa sín á milli og senda 

ósýnilegar sprengjur. Þær gefa því eftir fjölda tækifæra með því að einblína um of á kynsystur 

sínar þegar verið er að keppast um störf. Staðreyndin er nefnilega sú að öll störfin eru í boði, ekki 

síst nú þegar fyrirtækjaheimurinn kallar eftir hærri tilfinningagreind og kvenlægum kostum í 

rekstri fyrirtækja. Því er að mínu mati mikilvægt að stækka samkeppnismengið og að konur líti 

til kynsystra sinna sem samherja. Það hefur gagnast körlunum vel. Nú er komið að okkur. Sheryl 

Sandberg framkvæmdastjóri Facebook orðar þetta vel þegar hún segir að það verði allir að 
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venjast kvenkyns stjórnendum, ekki síst þeir sjálfir! Og til þess þurfa samskipti milli kynjanna á 

vinnustað að breytast en ekki síður milli kvenna.  
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VIÐHENGI 1 - Spurningalisti 

Viðtölin eru tekin í persónu og taka að lágmarki 45 mínútur. 

 

Bakgrunnur: 

1. Titill þinn? 

2. Menntun? 

3. Aldur? 

4. Fjöldi undirmanna? 

5. Hefur þú gegnt þessu starfi lengur en í 3 ár? 

- Ef ekki hvert var þitt síðasta starf? 

6. Fjölskylduaðstæður? 

 

Umhverfi: 

7. Hve margir starfa hjá fyrirtækinu? 

8. Hvernig eru kynjahlutföllin hjá þínu fyrirtæki eftir stjórnunarstöðu? 

(Bæði almennt og í framkvæmdastjórn?) 

9. Er forstjóri kk eða kvk? 

10. Heildar kynjahlutfall? 

11. Kynjakvóti? 

12. Hefur þú haft yfirmann af báðum kynjum? 

13. Vinnur þú í opnu rými? 

14. Coaching/mentor prógramm hjá fyrirtækinu? 

 

Samskipti 

15. Hvað eru góð samskipti að þínu mati? 

16. Notast þú við samskiptaáætlanir í starfi þínu? 

- Ef já, í hvaða samhengi? 
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17. Upplifir þú mismunandi samskiptastíl eftir kyni?  (útá við) 

- Ef svo er hvernig? 

- Getur þú nefnt dæmi? 

18. Er það þín tilfinning að konur séu ákjósanlegri í viss verkefni eða stöður? 

- Ef svo er af hverju? 

- Af hverju ekki? 

- Telur þú það jákvætt eða neikvætt? 

19. Er það þín tilfinning að karlar séu ákjósanlegri í viss verkefni eða stöður? 

- Ef svo er af hverju? 

- Af hverju ekki? 

20. Hefur þú vitað til þess að óformlegir fundir þar sem aðeins annað kynið er viðstatt hafi farið 

fram og ákvarðanir eða mikilvæg samtöl hafi átt sér stað?  

- Ef já getur þú nefnt dæmi? 

21. Upplifir þú að þér sé frekar treyst af öðru kyninu? 

- Ef svo er getur þú nefnt dæmi? 

22. Er eitthvað atvik sem tengist samskiptum kynjanna og tengist þér á vinnustað sem hefur haft 

sérstaklega mikil áhrif á þig? 

23. Heldur þú að annað kynið sé meira hvetjandi á vinnustað en hitt? 

- Ef svo er, getur þú útskýrt það nánar? 

24. Telur þú einhverjar breytingar hafa orðið á því sem flokkast sem eðlileg samskipti milli    

kynja á vinnustað síðustu tvö ár? 

- Ef svo er, hvernig? 

25. Af hverju telur þú að konur séu með lægri laun? 

26. Hvað finnst þér um fullyrðinguna að konur séu of „agreeable“, þ.e.a.s. of fljótar að vilja 

komast að samkomulagi? 

27. Hefur þú verið beðin(n) um eitthvað sem þú telur að karlkyns/kvenkyns samstarfsmaður hafi 

ekki verið beðinn um? 

28. Hefur þú karllæga/kvenlæga eiginleika, þ.e.a.s. eiginleika sem staðalímyndir eigna hinu 

kyninu? Strákastelpa, sem dæmi? 

29. Hefur þú gott sjálfstraust. Telur þú það skipta sköpum í samskiptum? 

30. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


